
Kan du ikke se nyhedsbrevet, klik her!  

 

Nyt fra DN Fredensborg 

 

 

Nyhedsbrev 3 - oktober 2009 
 

 
Af formand Niels Hald 

Resumé: 

  

Vælgermøde den 5. november 
Læs om vælgermødet som  Agenda 21-foreningen og Danmarks 

Naturfredningsforening indbyder til på Humlebæk Bibliotek 
  

Kommende arrangementer  
Læs om vores spændende arrangementer i den kommende måned, hvor vi 

blandt andet skal på en fugletur til det fredede område Vaserne ved 
Furesøen. 

  

Årsmøde den 25. november 
Læs også om dette års årsmøde i Naturfredningsforeningen på Humlebæk 
Bibliotek 

Kommuneplanen er nu vedtaget 
Læs om de punkter hvor den lokale afdeling af 

Naturfredningsforeningen har kunnet påvirke den nyligt vedtagne 

Kommuneplan.  

Grønholt Å 
Læs om Grønholt Å´s skæbne 
 

Høslæt 

Læs til slut i dette nyhedsbrev om status for høslætlauget 

Kom til vælgermøde! 
Torsdag den 5. november kl. 19.30 indbyder Agenda 21-foreningen og Danmarks Naturfredningsforening til vælgermøde 

på biblioteket i Humlebæk. Det er fjerde gang vi holder vælgermøde forud for et kommunevalg, og hidtil har det været 

møder med mange deltagere og en livlig diskussion. 

 

Det er et meget vigtigt valg vi står overfor, ikke mindst set fra de to foreningernes synspunkt. Efter amternes nedlæggelse 

har kommunerne fået afgørende indflydelse på udviklingen i det åbne land og dermed på naturforholdene i kommunen. 

Hvordan stiller politikerne sig til ridehaller og golfbaner? Vil de arbejde for, at nationalparken Kongernes Nordsjælland 

bliver til noget trods alle forhindringer? Hvad vil de gøre for, at vi får en mere afvekslende og sammenhængende natur i 

Fredensborg Kommune til glæde for både planter, dyr og mennesker? Og hvad vil de gøre for at mindske udledningen af 

CO2 ? Det sidste er ikke det mindst interessante i en tid, hvor problemerne omkring fremtidens klima er på alles læber. 

 

Politikere fra alle partier har givet tilsagn om at deltage, fra Venstre Carsten Wulff, fra Socialdemokraterne Thomas Lykke 

Petersen, fra Det Konservative Folkeparti Christian de Jonquiéres, fra Socialistisk Folkeparti Hanne Berg, fra Det Radikale 

Venstre Lars Simonsen, fra Dansk Folkeparti Flemming Rømer og fra Focus Fredensborg Ole Marthedal. 

De 7 kandidater vil hver komme med et kort oplæg, og herefter vil der være åben debat om de kerneproblemer for naturen 

og miljøet, som vores kommune står overfor.  

- kom til vores andre arrangementer 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=9578
http://www.dn.dk/


Søndag den 1. november inviterer vi på fugletur i det fredede naturområde Vaserne ved 

Furesøen. De mange bærbuske er på denne tid af året fyldt med flokke af drosler, især 

vindrosler, solsorte og sjaggere, og indimellem vil mejser, grønirisker og måske 

grønsiskener være i luften på jagt efter birke- og elletræernes frø. Og i Furesøen svømmer 

andefugle og lappedykkere.  

 

Turen ledes af Arne Christensen.  

 

Deltagerne mødes ved stationsbygningerne på Nivå Station og Fredensborg Station kl. 

9.30, på P-pladsen ved Egedalsskolen i Kokkedal kl. 9.40 eller på Fyrrebakken ved 

Vaserne kl. 10.00.  

Turen er gratis og alle er velkomne.  

 

Deltagere uden egen bil kan køre med fra Fredensborg, Nivå og Kokkedal.  Hvis I vil være helt sikre på at kunne få plads i 

en af vores biler, så ring venligst på forhånd til Niels Hald på tlf. 49146160.  

  

 

Tirsdag den 3. november kl. 18.30afholder 

Kvartérhuset i Kokkedal (adressen er Broengen 2A) et 

arrangement i samarbejde med 

Naturfredningsforeningen: Vådere, varmere og 

vildere. Det er naturligvis fremtidens klima, der er tale 

om. Susanne Ogstrup fra Naturfredningsforeningens 

sekretariat i København fortæller om den store 

klimakonference og om, hvad vi har i vente, hvis vi ikke 

ændrer adfærd og skruer kraftigt ned på forbruget af olie, 

gas og kul. 

Det er nok de færreste af Naturfredningsforeningens 

medlemmer, der har besøgt Kvartérhuset. Men det kan i 

høj grad anbefales, og ikke alene den 3. november. 

Sæsonprogrammet kan ses på Fredensborg Kommunes 

hjemmeside 

  

  

Tirsdag den 24. november kl. 19.00 afholder Agenda 21-foreningen, Naturfredningsforeningen og Grundejerforeningen 

for Fredensborg og Omegn det første af tre foredrag om energirenovering af vores huse, alle ved rådgivende ingeniør 

Anders F. Møller. Det første foredrag har titlen Renovering af et typehus fra 60’erne. Foredraget finder sted på 

Fredensborg Bibliotek.  

- og kom til vores årsmøde 
Onsdag den 25. november kl. 19.30 afholder Naturfredningsforeningen sit årsmøde, der nærmest kan sammenlignes med 

en generalforsamling. På mødet beretter bestyrelsen for Fredensborg afdelingen om, hvad der er sket i det forløbne år, og 

lægger op til diskussion. På mødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen, hvor 5 af i alt 15 medlemmer er på 

valg for en tre-årig periode. Det er også muligt at blive valgt som suppleant – det er kun for enkelt år ad gangen. 

 Har man ikke tid eller lyst til at deltage i det løbende foreningsarbejde, men gerne vil være med til at løse afgrænsede 

opgaver, kan man melde sig som ressourceperson. Det kan man gøre hos Niels Hald, enten på årsmødet, eller telefonisk 

(49146160). 

 

Før selve årsmødet vil lektor Ib Johnsen fra Biologisk institut ved Københavns Universitet fortælle om 

klimaforandringerne og deres betydning for det danske dyre- og planteliv. Han vil også komme ind på, hvorledes man 

gennem en fornuftig planlægning kan mindske nogle af skadevirkningerne. 

Mødet finder sted på Humlebæk Bibliotek.  

http://www.fredensborg.dk/sw16339.asp
http://www.fredensborg.dk/sw16339.asp


 

 

Kommuneplanen 
 Den nye kommuneplan blev vedtaget af Byrådet den 26. 

oktober. I det forrige nyhedsbrev fortalte vi om de 

bemærkninger, vi havde til forslaget. Nogle af bemærkningerne 

har båret frugt, fx skal der lægges større vægt på en bevarelse af 

stierne. I andre tilfælde er vores forslag blevet henvist til en 

kommende Naturstrategi eller Landskabskaraktéranalyse. Det 

gælder fx et ønske om, at de mange markante terrænskrænter i 

kommunen bliver udpeget som potentielle naturområder, hvor 

en ekstensivering af landbrugsdriften kan komme på tale – og et 

ønske om, at området omkring Søholm og Langerød udpeges 

som geologisk interesseområde. 

 

 

 

  

 
Grønholt Å 
I foråret 2008 klagede en lodsejer til Fredensborg Kommune over, 

at et mindre område syd for Grønholt Å på strækningen mellem 

Præstemosevej og Jagtvej blev oversvømmet i forbindelse med 

kraftige regnskyl. Administrationen har fremsat fem 

løsningsforslag, hvoraf de fire vil medføre forringelser i moser og 

enge, der støder op til åen, og/eller alvorlige miljøforringelser i 

selve åen. Det vil den femte løsning derimod ikke gøre – den indebærer opretholdelse af den nuværende tilstand i og 

omkring åen mod erstatning til lodsejeren (pga. en vis risiko for oversvømmelser i fremtiden). Den femte løsning den 

eneste, der ikke strider mod naturbeskyttelsesloven og mod retningslinierne i den kommuneplan, der netop er vedtaget. Det 

er tilmed den billigste løsning for kommunen. Alligevel valgte et flertal i Miljø- og Teknikudvalget mod forvaltningens 

anbefaling en af de andre løsninger – nemlig en uddybning af åen. 

 

Vi har skrevet til partiernes gruppeledere og blandt andet gjort opmærksom på, at ansvaret for naturbeskyttelse og 

naturgenopretning med kommunalreformen overgik fra amterne til kommunerne. Afgørelsen i udvalget har vist, at det ikke 

er gået op for alle politikere. 

Udvalgets mindretal ”ankede” afgørelsen til Byrådet, der behandlede sagen den 26. oktober. Vi ville gerne have kunnet 

fortælle, at politikerne i mellemtiden var kommet på bedre tanker. Det var de desværre ikke. Byrådets flertal stadfæstede 

udvalgets beslutning.  

Høslæt 
Vores høslætlaug er ved at gå i vinterhi. Vi mangler dog at få høet kørt væk fra et par af lokaliteterne, nærmere bestemt 

vejskrænter ved Avderødvej og Holmegårdsvej. Det drejer sig om max. en times arbejde på hver af de to lokaliteter for en 

kvinde eller mand med bil og trailer. Er der en, der vil hjælpe os, så ring til Nils Juhl Madsen på tlf. 49141925 eller Niels 

Hald på tlf. 49146160. 

  

  

 
Fra ét af sommerens høslætarrangementer  



 

  

Med venlig hilsen 

Niels Hald 

  

Læs mere om alle arrangementerne på vores hjemmeside, www.dn.dk/fredensborg 

 

  
 

Om nyhedsbrevet for DN Fredensborg 

DN Fredensborg udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet vil bl.a. indeholde korte omtaler af den lokale indsats 

for naturen, tips om aktiviteter i naturen, invitationer til at deltage i DN arrangementer og meget mere. Du kan læse 

mere om DN Fredensborg HER og om DNs nationale arbejde HER 

 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet eller ønsker du at tilmelde en anden emailadresse skal du 

klikke HER   
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